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 Vanuit de webredactie, 

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2019. 
Het is nog behoorlijk rustig op en rondom de velden van Ratti. Toch hebben wij 
besloten om de nieuwsbrief van januari uit te brengen zij het met een week uitstel. 
De eerste activiteiten hebben inmiddels plaatsgevonden, zie de diverse bijdragen 
in deze brief. 
 
Wij wensen alle teams een goede voorbereiding op de 2e helft van het seizoen. 
Voor de jeugdteams geeft dit zeker nieuwe kansen omdat ze opnieuw zijn 
ingedeeld. Allemaal veel succes!! 
 
 
Van het bestuur,  

Beste mensen, 
Alweer de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar 2019. 
Zondag 13 januari was er een gezellig samenzijn. Vooraf het zaalvoetbaltoernooi 
in Wichmond en daarna de traditionele nieuwjaarsreceptie. Beiden uitstekend 
georganiseerd door de AC deels m.m.v. van de KC. Ik verwijs hierbij ook naar 
het verslag van de activiteitencommissie (AC)  elders in deze nieuwsbrief! 
Op zondag 20 januari zijn we met twee mensen van Ratti naar De Graafschap 
geweest om een convenant te ondertekenen voor de scouting van ”over-
getalenteerde” spelers. 
Dus, er kan af en toe een ‘mystery guest’ op onze tribune zitten, hou daar  
rekening mee! 
(zie foto tekening convenant hieronder) 
 
Maandag 21 januari was ik in Zutphen voor een inspiratie avond over voetbal en 
besturen vanuit een duidelijke visie. 
De woorden strategie, structuur en cultuur waren de rode draad van het gesprek. 
Dan duik je er dus toch even iets verder (dieper) in dan in onze bestuurskamer 
het geval is. 
Veel clubs zitten natuurlijk met dezelfde (toekomstige) problemen dat ze moeten 
gaan samenwerken, zoals wij dat al doen in de vorm van een SSA. 
We hebben ook  gedachten en ervaringen uitgewisseld met andere buurtclubs, 
over trainingsprogramma`s en het trainersvak. 
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Dit geheel werd verzorgd door de KNVB, 
conclusie: een mooie en leerzame avond. 
 
Verder hoop ik dat koning winter niet al te 
lang aanhoudt en we weer spoedig kunnen 
voetballen zoals André in zijn SSA-bijdrage 
ook al aangeeft. 
 
Groet namens de voorzitter Paul Zents 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SSA 

Beste Rattianen,  

De start van de 2e helft van het seizoen staat voor de deur. Nu ligt er sneeuw 
buiten, dus zal het voetballen aankomende week/weken wellicht niet wat worden 
maar ik hoop toch zo spoedig mogelijk! Enkele inhaalwedstrijden staan op het 
programma, maar deze zullen ook niet doorgaan, denk ik. 
Enkele mededelingen vanuit de SSA: 

- Trainer Ronnie Baten van de heren-selectie gaat ook volgend seizoen de 
trainingen en coaching verzorgen. De spelersgroep, de leiding, het bestuur 
en Ronnie zijn tot een akkoord gekomen om er een seizoen bij aan te 
plakken. 

- We hebben nog geen dames-trainer. Binnenkort hebben we een gesprek met 
een kandidaat uit Didam. Hopelijk is hij geschikt om dit seizoen af te maken. 
Helaas is er dus maar 1 kandidaat die gereageerd heeft op onze advertentie, 
die direct beschikbaar is. Anders moeten we een noodoplossing bedenken 
voor de damesgroep. Als je een suggestie mocht hebben, neem dan contact 
op met ondergetekende. 

- We zijn ook nog altijd op zoek naar een leider voor het 2e team op de zondag. 
Een klein groepje vrijwilligers vullen deze functie nu in, maar het zou heel 
prettig zijn om een vaste leider te hebben. Voel je eigen aangesproken, laat 
het ons weten. 

- We verwelkomen in ons team Gerdien Peppelman, die de dames zal 
vertegenwoordigen in de SSA. We wensen haar veel succes en willen haar 
alvast bedanken voor haar deelname in onze groep. 

Tot zover de SSA mededelingen. 
 

André Balvert, voorzitter SSA Ratti-Socii. 
andre.balvert@ziggo.nl  /  06-83777655 
 

 
Vanuit de kantinecommissie 

Vanuit de kantinecommissie is er deze maand weinig te melden. De leiders 
hebben inmiddels weer een oproep gekregen om mensen te benaderen voor het 
draaien van kantinediensten in de 2e helft van het seizoen. Het schema is 
inmiddels gereed en verzonden (zie ook de website). 

 

Onderling zaalvoetbaltoernooi en nieuwjaarsreceptie 

Wederom een geslaagde start van 2019; voor een deel in een nieuw jasje 
gestoken! 
 

Zoals we gewend zijn starten we het nieuwe jaar telkens met een 
zaalvoetbaltoernooitje. Meestal is dit op de tweede zondag van januari, zo ook 
deze editie. Dit jaar was er uitgeweken naar de sporthal van Socii omdat de zaal 
in de Hanzehal bezet was. Op zondag 13 januari stonden om ongeveer 9.30 uur 
40 fanatiekelingen klaar voor het mixtoernooi. Door deze mooie opkomst konden 
we zes ruime teams maken, welke allemaal 5 wedstrijden van 10 minuten 
speelden. Zonder scheidsrechter werd er sportief gespeeld, leuk door gewisseld 
en het plezier straalde er van af. Voor de organisatie erg leuk dat er zoveel 
deelnemers waren deze ochtend! Oók leuk voor de organisatie en de spelers dat 
er veel supporters de zaal in Wichmond wisten te vinden! Wij als AC zien dit 
zaalvoetbaltoernooi als een mooie traditie, die dankzij jullie ook dit jaar weer erg 
geslaagd was! 
 
  Vervolg op volgende pagina 
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Agenda        Aanvang 

04 februari  Bestuursvergadering    20.00 uur 
13 februari  Jeugdcommissievergadering   20.30 uur 
 

Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Jan Waarle  

 

Contactgegevens:  

zie www.ratti.nl. 

Om de dag compleet te maken volgde in de middag de nieuwjaarsreceptie. Dit 
jaar was er in overleg met het bestuur en de kantinecommissie besloten om de 
nieuwjaarsreceptie in een ‘nieuw jasje’ te steken. Zo was er bij binnenkomst naast 
koffie ook keuze uit glühwein of warme chocomelk, stond er een vuurkorfje voor 
de sfeerproever en was er dit jaar zelfs iets te winnen! Nadat onze nieuwe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vanuit de onderhoudscommissie 

De snoeiwerkzaamheden rondom de velden zijn weer voltooid. Zaterdag 19 
januari 2019 hebben Laurens en Frans Bleumink samen met Bart Nijhof alle 
takken afgevoerd naar de Paasvuurplek die inmiddels voor een aantal zaterdagen 
weer is opengesteld. Hartelijk dank voor jullie  geweldige inzet! 
 

Vanuit de KNVB 

Er werd weer heel wat gevoetbald voor de winterstop op de Nederlandse velden. 
En gescoord! In 381.815 officiële wedstrijden bolde het net maar liefst 2.932.638 
keer. Een gemiddelde van bijna acht doelpunten per wedstrijd dus! 
Benieuwd naar meer statistieken voor de winterstop? 
* Zweten! Met 22,7 graden gemiddeld was de warmste speeldag 18 september 
2018. 
* Vergeet je handschoenen niet! Met -0,6 graden gemiddeld was de koudste 
speeldag 16 december 2018. 
* Scorebordje erbij? De meeste doelpunten vielen op 6 oktober 2018. Er werd die 
dag maar liefst 55.570 keer gescoord. 
* Thuisvoordeel? Thuis wordt het net inderdaad vaker gevonden dan uit. Van het 
totale aantal doelpunten wordt iets meer dan 53 procent gemaakt door de 
thuisploeg. 
Benieuwd naar jouw persoonlijke statistieken? 
Alle veldvoetballers ontvangen een overzicht met hun persoonlijke statistieken 
van de eerste seizoenshelft. Met deze persoonlijke mailing wil de KNVB een 
positieve impact op de eigen voetbalbeleving creëren en werken aan een 
positieve(re) relatie tussen voetballers en de KNVB. 
 

voorzitter Paul Zents de middag had 
geopend met een positieve speech volgde 
de pubquiz. Onder de aanwezigen werden 
teams van 4 personen gemaakt om te 
strijden voor het slimste team van 2019. 
Met een breed scala aan onderwerpen 
kwamen er 60 vragen voorbij. Afwisselend 
van algemeen, naar sport, muziek en 
specifieke Ratti vragen werd de kennis van 
de deelnemers getest. Uiteindelijk kon er 
maar 1 team de winnaar zijn, die de 
champagne fles konden laten knallen!  
 

Op naar een mooie tweede seizoenshelft 
en een mooi nieuw jaar, met nog vele 
gezamenlijke activiteiten! De dank voor de 
leuke reacties en fanatieke deelname gaat 
naar jullie!  
 

De activiteitencommissie 
 


